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Till brukare och övriga intressenter

Klacknäsets reningsverk stängs av

Underhåll av reningsverket med utbyte av steggaller och renspress har planerats i ett halvår 
och ligger med i budget. Optimalt hade varit att göra det under lågsäsong men bytet måste 
ske nu.

Reningsverket kommer under en period att vara helt avstängt. Tiden ska minimeras och 
breddning ska undvikas. Extra resurser tillsätts för att uppnå detta. Eventuell breddning 
kommer endast att ske vid verket via det normala utloppet och borde inte påverka 
vattenkvalitén vid badplatserna på Ingarö.

Planerad tid för avstängning är onsdag 12/6 kl 07:00 till torsdag 13/6 kl 07:00. 
Tiden kan ändras med kort varsel bl a beroende på nederbörd, då detta skulle tillföra ännu mer
att suga bort.

Slamsugbilar kommer att gå i skytteltrafik från Klacknäsets reningsverk. Vid Kolbackens 
pumpstation kommer det att sugas för att avlasta sugningen vid verket. Övriga pumpstationer 
fungerar som vanligt.

Hjälp behövs för att minska mängden avlopp som måste borttransporteras:
• spola i toaletten så få gånger som möjligt
• använd inte tvätt- eller diskmaskin
• undvik långdusch
• spar disken

För att signalera att det bör förbrukas så lite vatten som möjligt har de stora färskvatten-
leverantörerna i området kontaktats för att minska trycket i vattenledningarna från kvällen den
11/6 tills meddelande ges om att arbetet är slutfört.

Efter detta arbete kommer verket att ta hand om rens på ett helt annat mycket mer 
miljövänligt sätt och borttransporterna kommer att minska radikalt. Efterlevnad av villkoren i 
bolagets tillstånd ökar.

Hoppas på förståelse och hjälp men att minimera avloppsmängden samt beklagar det omak 
som kommer att uppstå.

Uppdaterad info finns alltid på hemsidan.

Återkom gärna med frågor eller synpunkter.
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I toaletten får bara toalettpapper och det som passerat kroppen spolas ner!
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